Skriv ut formulär

L ULEÅ K OMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Ansökan om befrielse från obligatorisk hämtning av avfall enligt
miljöbalken 15 kap § 8 samt Luleå kommuns renhållningsföreskrifter
§ 79

Ansökan om egen tömning av slamavskiljare samt spridning av slam på
jordbruksfastighet
Sökande
Namn:

Personnummer:

Adress:

Telefonnummer dagtid:

Postnummer:

Ort:

Fastighetsbeteckning:

Avloppsanläggning
Är anläggningen tillståndsprövad hos Miljö- och byggnadsnämnden?

Ja, datum

Nej

Antal personer anslutna:

Anläggningsår:

Typ av avloppsanläggning:

Slamavskiljare
Volym

m3

Annat, beskriv
Diameter
cm

Vattendjup under inloppsrör
cm

Antal kammare

Reningssteg efter slamavskiljare:

Infiltration

Markbädd

Annat, beskriv

Finns ej

Slamspridning
Ange fastighet där slammet ska spridas

Bedrivs aktivt jordbruk på fastigheten?

Ja
Kommer slamavskiljaren att tömmas minst 1 ggr/år?

Ja

Nej

Nej

Kommer slammet att nedbrukas inom 1 dygn efter spridning?

Ja

Nej

Avstånd från spridningsområde till närmaste bostadshus, vattentäkt samt sjö eller vattendrag

Anordningar för slamsugning och slamtransport

Blivande gröda på spridningsområde

För ansökan tas en avgift som är fastställd av Kommunfullmäktige.
För år 2016 är avgiften 872 kr. Avgiften uppräknas årligen med en procentsats som
motsvarar konsumentprisindex. Avgiften tas ut även om ni får avslag på er
ansökan.
Härmed intygar jag att de lämnade uppgifterna är riktiga

Namnteckning ..…………………………………………….
Namnförtydligande ………………………………………..

19.2.20.1.v3

Datum :……………………

Blanketten fortsätter på nästa sida

Skicka till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå
eller lämna i Stadshuset på Rådstugatan 11
www.lulea.se/

Information
Lagstiftning Miljöbalken (1998:808)
15 kap 8 § Varje kommun skall, om inte annat föreskrivs med stöd av 6 §, svara för att
1. hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, och
2. hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas.
När kommunen planlägger och beslutar hur denna skyldighet skall fullgöras, skall hänsyn tas till
fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares möjligheter att själva ta hand om hushållsavfallet på ett
sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Kommunen skall i sin
planering och i sina beslut vidare beakta att borttransporten anpassas till de behov som finns hos olika
slag av bebyggelse.
I sådana planer och beslut skall anges under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare själva får ta hand om hushållsavfall och, när föreskrifter enligt 10 § gäller, annat
avfall som uppkommit hos dem.
Föreskrifter om avfallshantering för Luleå kommun (kf §101/13)
§ 79 Tömning av slamavskiljare på jordbruksfastighet kan medges under förutsättning att
- Förutsättningarna angivna i bilaga 4 – Slamtömning på jordbruksfastighet – uppfylls
- Ansökan görs hos miljönämnden
Bilaga 4:
Som villkor för tillstånd till egen tömning och spridning av slam på jordbruksfastighet gäller:
att på fastigheten bedrivs aktivt jordbruk
att tillgång till slamsugare finns
att sökanden förfogar över egen eller arrenderad mark lämplig för nedbrukningen av slammet
att nedbrukningen av slammet ska ske senast 1 dygn efter utspridningen
att spridningen ej får ske på betesmark eller åkermark som ska användas för bete eller om
vallfodergrödor ska skördas inom 10 månader från slamspridningstillfället.
att spridningen ej får ske på sådant sätt att olägenheter uppstår för närboende eller att risk uppstår
för vattenförsörjning
att för undvikande av spill eller läckage ska transporteras av slam på vägar ske i täta och utvändigt
väl rengjorda tankar
att slamavskiljare töms vid behov dock minst en gång per år
att spridning av slam på frusen mark inte är tillåten
att spridning inte får ske på mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter och grönsaker.

